REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/18-01/9
URBROJ: 2178/13-01-01-18-2
Podcrkavlje, 19. srpnja 2018.

ZAPISNIK
Sa 13. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 19. srpnja 2018. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 20:00 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja načelnika općine i njegova zamjenika, nazočne
vijećnike, Marinu Orešković – direktoricu komunalnog poduzeća Dilj gora, službenice općine
te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Antun Metić
3. Vladimir Šimunović
4. Šimun Abramović
5. Željko Medić
6. Vinko Čavčić
7. Tomislav Delač
8. Tomislav Bičanić
9. Mario Lovrić

Odsutni:
1. Tomislav Kovačević
2. Željko Glavačević
3. Mato Kovačević
4. Goran Andrić

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica
Ružica Janković, Marina Orešković – direktorica komunalnog poduzeća Dilj gora.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 11. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnik, obzirom nitko nema primjedbi na
Zapisnik, predlaže glasovanje istog.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 11. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 9 glasova ZA.
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Predsjednik OV: - upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu
pojedinih točaka dnevnog reda. Budući da nitko od nazočnih nije imao prijedloga za skidanje
ili dopunu, predsjednik OV predlaže da se usvoji dnevni red ovakav kakav je u pozivu od
točke 1. do točke 8.

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
2. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova Dilj gora d.o.o. za komunalne
djelatnosti Općina Podcrkavlje
3. Prijedlog Odluke o prijenosu vozila i opreme na poduzeće Dilj gora d.o.o. za
komunalne djelatnosti u 100%-om vlasništvu Općine Podcrkavlje bez naknade
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje na cjenik usluga
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine
Podcrkavlje za projekt „Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u Općini
Podcrkavlje”
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Podcrkavlje za projekt „Izgradnja prizemne zgrade dječjeg vrtića u Općini
Podcrkavlje”
7. Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja na građ.čestici k.č. br. 232/3 k.o.
Podcrkavlje u korist Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podcrkavlje
8. Pitanja i prijedlozi

Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 9
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.
Ad. 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne i govori da je donesen novi Statut Općine Podcrkavlje uz
kojeg ide i Komisija koja se mora imenovati, a predloženi su Tomislav Bičanić za
predsjednika komisije, dok su Vladimir Šimunović i Tomislav Delač predloženi za članove
komisije. Nastavlja, vodilo se računa da svi vijećnici budu jednako raspoređeni po
Komisijama koje su potrebne uz novi Statut. Pita ima li tko kakav prijedlog ili želju da bude u
Komisiji pod uvjetom da nije zauzet u drugim Komisijama. Pita ima tko kakvih pitanja ili
nejasnoća.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Tomislav Bičanić
te mu predsjednik OV daje riječ.
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Tomislav Bičanić: - zanima ga točka 4. u članku 2. – rješava sporove u djelokrugu radnog
tijela Općinskog vijeća, pa moli da mu se to malo bolje objasni.
Privremena pročelnica: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Tomislava Bičanića i
govori da se pod tom točkom ne misli na vođenje sudskih sporova, ali se za ovu Komisiju
gledalo da budu osobe koje se iole razumiju u pravo i ova Komisija ne bi trebala biti pro
forme. Nastavlja, za sve opće akte temeljem Zakona predlagatelj je načelnik, ali i vijećnici su
ovlašteni biti predlagatelji općih akata kao i Komisije, a ako Općina dođe do spora i u
nedoumici je što predložiti, za to služi Komisija koja bi trebala formirati nekakav akt koji će
prezentirati načelniku i dati na Općinsko vijeće. Objašnjava, da se članovi Komisije ne moraju
slagati s prijedlogom načelnika i Komisija u takvim slučajevima i služi da donosi akte kada se
radi o nekom većem sporu i taj akt stavljaju pred vijeće, što znači da kad Općina donosi neki
akt, budu pozvani i mogu dati svoje mišljenje.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova
ZA usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost, a Odluka o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost u
cijelosti glasi:
Temeljem članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 07/18) i članka 26. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 12/18), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na
svojoj 13. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2018. godine, donijelo je sljedeću:
ODLUKU
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se radno tijelo Općinskog vijeća Općine Podcravlje - Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine
Podcrkavlje (dalje u tekstu: Komisija).
Komisija ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda vijećnika Općinskog vijeća, a po potrebi iz reda znanstvenih, stručnih i drugih
javnih osoba i sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Podcrkavlje.
Sastav Komisije u pravilu odgovara stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
Mandat predsjednika i članova Komisije traje od dana imenovanja do dana prestanka ili nastupa mirovanja vijećničkog mandata.
Članak 2.
Komisija:
predlaže Statut i Poslovnik Općinskog vijeća
predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta i Poslovnika
prati i razmatra provedbu Statuta općine,
rješava sporove u djelokrugu radnog tijela Općinskog vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom
i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću
obavlja i druge poslove određene Statutom.
Članak 3.
U Komisiju imenuju se sljedeći:
1.
2.
3.

Tomislav Bičanić, za predsjednika
Vladimir Šimunović, za člana
Tomislav Delač , za člana

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
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Predsjednik OV: - otvara 2. točku dnevnog reda.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova Dilj gora d.o.o. za
komunalne djelatnosti Općina Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je Općina Podcrkavlje osnovala komunalno poduzeće Dilj gora za
komunalne djelatnosti, a ovom Odlukom Općina Podcrkavlje povjerava poduzeću poslove
koje će raditi za Općinu. Objašnjava da je u Odluci navedeno koji su to poslovi, iako su
navedeni neki poslovi koje poduzeće trenutno nije u mogućnosti obavljati, ali u skoro vrijeme
bi se i to omogućilo, a primjer su tržnica na malo i groblja koja nisu preuzeta u cijelosti, ali se
do iduće godine to planira riješiti. Govori da se ovom Odlukom poduzeću povjeravaju poslovi
i mora se donijeti da bi poduzeće počelo s radom. Pita ima tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova
Dilj gora d.o.o. za komunalne djelatnosti Općina Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da
je sa 9 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova Dilj gora
d.o.o. za komunalne djelatnosti Općina Podcrkavlje, a Odluka o povjeravanju komunalnih
poslova Dilj gora d.o.o. za komunalne djelatnosti Općina Podcrkavlje u cijelosti glasi:
Na temelju članaka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04,110/04 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 32. Statuta
Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na 13. sjednici održanoj
dana 19. srpnja 2018. godine donijelo je:
ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova
DILJ GORA D.O.O. za komunalne djelatnosti Općina Podcrkavlje
Članak 1.
Ovom se Odlukom komunalnom poduzeću Dilj Gora d.o.o Podcrkavlje u 100% -nom vlasništvu Općine Podcrkavlje povjerava obavljanje
sljedećih poslova:
-

održavanje javnih površina pod kojima se podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih
zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koja
prolaze kroz naselja kada se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, izgradnja cestovnih propusta i mostova,
iskop i održavanje kanalske mreže,
zimska služba na nerazvrstanim cestama,
upravljanje i održavanje groblja i pogrebnih poslova,
prigodno ukrašavanje Općine pod kojim se razumijeva prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje naselja za državne, božićnonovogodišnje praznike i druge manifestacije,
čišćenje nogostupa i javnih površina u zimskim uvjetima,
ugradnja i održavanje komunalne opreme; klupa košarica za otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka,
ograda, dječjih igrališta, autobusnih nadstrešnica, stalaka za bicikl, prometnih i raznih ostalih znakova, oznaka i slično
obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova (izrada i popravak urušenih dijelova potpornih zidova i kanala za
odvodnju, iskopi i prokopi ulica za potrebe Općine Podcrkavlje i slično) i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i
roba za potrebe Općine Podcrkavlje,
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-

održavanje i rekonstrukcija društvenih domova i drugih objekata koje nisu u upotrebi,
obavljanje usluge uklanjanja ruševnih objekata, za potrebe Općine Podcrkavlje, koje se temelje na Zakonu o građevinskoj
inspekciji
sanacija i zatvaranje odlagališta pod kojom se razumijeva prikupljanje komunalnog otpada kao i saniranje i zatvaranje
divljeg odlagališta,
tržnica na malo,
oglašavanje i plakatiranje, pod kojom se razumijeva postavljanje oglasa i plakata koji nas o nečemu obavještavaju, na
oglasnim mjestima u vlasništvu Općine Podcrkavlje (oglasne ploče, oglasni stupovi) kao i njihovo održavanje,
održavanje odlagališta građevinskog otpada pod kojim se razumijeva upravljanje odlagalištem građevinskog otpada kao i
njegovo uređenje i zatvaranje
upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan pod kojom se razumijeva upravljanje, čišćenje i
održavanje sajmenih površina za vrijeme sajmenog dana uključivši i stočni sajam
obnova horizontalne i vertikalne signalizacije, pod kojom se razumijeva obnova oznaka na nerazvrstanim cestama i ostalim
javnoprometnim površinama po upravom Općine Podcrkavlje
i druge poslove na području Općine za koje se pokaže potreba za njihovim rješavanjem

Članak 2.
Dilj gora d.o.o. za komunalne djelatnosti kao izvršitelj povjerenih komunalnih poslova obvezan je:
u obavljanju povjerenih komunalnih poslova iz članka 1. ove Odluke pridržavati se odredbi općih i posebnih odluka
nadležnih općinskih tijela koji se odnose na povjerene mu komunalne poslove
poslove iz članka 1. ove Odluke obavljati stručno, savjesno i po pravilima struke
uredno ispostavljati fakture za obavljene poslove sukladno važećem cjeniku poduzeća Dilj Gora d.o.o. koji se odnosi na
navedene komunalne poslove.
Članak 3.
Općina Podcrkavlje kao naručitelj obavljanja komunalnih poslova obvezuje se:
-

-

osigurati nesmetan pristup prostoru/ima odnosno površini na kojoj će se obavljati komunalni poslovi koji su predmet ove
Odluke kao nesmetan rad Izvršitelju odnosno njegovim radnicima,
izvršitelju uredno izvršavati obveze prema ispostavljenim fakturama za stvarno obavljanje usluga koje se odnose na
komunalne poslove iz članka 1. Ove Odluke.

Članak 4.
Izvršitelj snosi odgovornost za kvalitetu izvršenog posla. Izvršitelj je dužan uvažiti sve reklamacije na koje mu ukaže Naručitelj te otkloniti
eventualne nedostatke.
Članak 5.
Ova odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, i web stranici Općine Podcrkavlje.

Predsjednik OV: - otvara 3. točku dnevnog reda.
Ad. 3. Prijedlog Odluke o prijenosu vozila i opreme na poduzeće Dilj gora d.o.o. za
komunalne djelatnosti u 100%-om vlasništvu Općine Podcrkavlje bez naknade
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je Općina Podcrkavlje osnovala komunalno poduzeće i oni kao takvi
moraju imati opremu da bi mogli djelovati, stoga će Općina Podcrkavlje opremu koju ima u
svojem vlasništvu kao što su bager, traktor, trimeri i ostali alat, ovom Odlukom prenijeti u
vlasništvo komunalnog poduzeća da vode računa o voznom parku i alatu koje će im se
povjeriti. Nastavlja, obzirom je sada komunalno poduzeće osnovano, najlogičnije je da se
navedene stavke u Odluci daju njima na upravljanje, a jedan dio alata (motorne pile i trimeri)
su ostavljeni u vlasništvu Općine Podcrkavlje radi programa Javnih radova koji idu preko
Općine da se ima pokriće za rad javnih radova. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
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Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - pozdravlja sve prisutne i zanima ga zašto je u članku 2. navedena nabavna
vrijednost, ali samo za neke stavke nije navedena sadašnja vrijednost, obzirom bi moglo biti
ulaganja kao npr. za rovokopač bi se možda uzimale nove gume pa bi to dalo na vrijednosti,
što se moglo riješiti prije nego se dalo na korištenje poduzeću.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Željka Medića i govori da su svi
upoznati s problemom koje je Općina imala s računovodstvom, odnosno s gospođom koja je
prije vodila računovodstvo. Objašnjava da je ona u cijelom postupku amortizacije za neke
strojeve računala, a za neke nije računala taj postupak amortizacije i to će se do kraja godine
probati riješiti. Naglašava da su svi strojevi i vozila uredno servisirani i u potpuno ispravnom
stanju preneseni u komunalno poduzeće. Nastavlja, kada komunalno poduzeće preuzme
strojeve uredno će voditi o njima evidenciju pa tako i o amortizaciji, no nažalost nije od
početka vođena evidencija amortizacije kako treba, pa će se sada u komunalnom poduzeću to
ispraviti i nastaviti uredno obavljati daljnji postupak.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o prijenosu vozila i opreme na
poduzeće Dilj gora d.o.o. za komunalne djelatnosti u 100%-om vlasništvu Općine Podcrkavlje
bez naknade. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen
Prijedlog Odluke o prijenosu vozila i opreme na poduzeće Dilj gora d.o.o. za komunalne
djelatnosti u 100%-om vlasništvu Općine Podcrkavlje bez naknade, a Odluka o prijenosu
vozila i opreme na poduzeće Dilj gora d.o.o. za komunalne djelatnosti u 100%-om vlasništvu
Općine Podcrkavlje bez naknade u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 07/18), Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na 13. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o prijenosu vozila i opreme na poduzeće Dilj Gora d.o.o. za komunalne djelatnosti u 100%-om vlasništvu Općine Podcrkavlje bez
naknade
Članak 1.
Ovom odlukom prenose se sva vozila koja su se koristila za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Podcrkavlje na komunalno
poduzeće Dilj Gora d.o.o. u 100% vlasništvu Općine Podcrkavlje bez naknade.
Članak 2.
Popis vozila koja se prenose u vlasništvo trgovačkog društva Dilj Gora d.o.o.:
Red.
broj

Naziv

kol

Nabavljeno

Inven. broj

Nabavna
vrijednost

Ispravak
vrijednosti

1.

Rovokopač
Broj šasije
JCB3CX4TL
81341063

1

21.04.2010.

301

362.898,33

362.898,33

2.

Traktor
Broj šasije
S844103135H

1

04.08.2017.

165.000,00

11.000,00

Sadašnja
vrijednost

154.000,00
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3.

Traktorska
Prikolica
Broj šasije.
H100W106

1

04.08.2017

4.

Ralica za bager

1

18.10.2013

5.

Ralica traktorska

1

04.08.2017

18.750,00

1.250,00

17.500,00

6.

Malčer

1

04.08.2017

22.500,00

1.500,00

21.000,00

7.

Posipač soli

1

04.08.2017

3.750,00

250,00

3.500,00

8.

Mješalica za beton

1

30.09.2014

370

1.574,10

1.259,28

314,82

9.

STIHL motorna
kosa FS 350

1

298

4.870,80

4.870,80

10.

STIHL motorna
kosilica FS 50

1

300

7.291,79

7.291,79

11.

Perač visokotlačni
OM PW210 C

1

25.09.2017

6.268,75

313,44

5.955,31

12.

Pila motorna
HUSQ 236

1

25.09.2017

1.430,00

71,50

1.358,50

13.

Kresač grana

1

20.03.2013

14.

Agregat

1

339

30.000,00

2.000,00

24.800,00

24.800,00

341

6.692,00

6.692,00

267

11.840,37

11.840,37

28.000,00

Članak 3.
Sve daljnje troškove vezane za registraciju vozila, održavanje i druge troškove snosi komunalno poduzeće Dilj Gora d.o.o.
Članak 4.
Ova odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i web stranici Općine Podcrkavlje.

Predsjednik OV: - otvara 4. točku dnevnog reda.
Ad. 4 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje na cjenik
usluga
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je sada na komunalno poduzeće prebačen alat i vozila, a obzirom će oni
morati naplaćivati svoj rad treba dogovoriti cijene usluga. Govori, da je pred vijećnicima
prijedlog cjenika komunalnih usluga koji je vođen na osnovu tržišnih cijena usluga, te se
pratilo kako su i druge Općine sastavile svoj cjenik usluga. Objašnjava da će komunalno
poduzeće Općini Podcrkavlje ispostavljati račune, koja će po toj cijeni rada plaćati usluge
koje je tražila pa će poduzeće na taj način moći funkcionirati jer će si iz tih prihoda moći
isplaćivati plaće, servisirati opremu itd. Govori, da se ovaj cjenik odnosi i na fizičke osobe, a
u dogovoru s komunalnim poduzećem odrediti će se kad će se izvršiti tražena usluga, a za
uslugu će se ispostaviti račun koji će isto biti jedan dio prihoda. Nadalje, govori da su sve
cijene izražene u kunama bez PDV-a obzirom komunalno poduzeće nije u tom sustavu, ali će
se mještanima Općine Podcrkavlje izlaziti u susret tako da ne iznajmljuju uslugu od nekog
drugog. Nadalje objašnjava, da je Cjenik podložan izmjenama pa će se do kraja godine vidjeti
kako to sve funkcionira. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
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Željko Medić: - zanima ga, obzirom je u ovom Cjeniku izražen start cijena, hoće li
komunalno poduzeće, kad krene davati usluge, imati slobodu regulirati cijene gdje može ili će
i to biti potrebno da ide na vijeće kao prijedlog nakon odrađenog posla.
Privremena pročelnica: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Medića i govori da
vijećnici ne mogu sada predlagati cijene jer je skupština, odnosno načelnik donio prijedlog
cijena i ovaj cjenik je samo na uvid vijećnicima. Znači, vijeće ne može predlagati, nego samo
načelnik u dogovoru s komunalnim poduzećem, ali će načelnik koordinirati s vijećnicima za
predlaganje daljnjih postupanja što znači da skupština, tj. načelnik mora komunalnom
poduzeću odobriti odnosno dati suglasnost za bilo kakva postupanja.
Načelnik: - se nadovezuje na izlaganje privremene pročelnice i govori da je ovo tek početak i
od negdje se moralo krenuti, većinu stavki u cjeniku fizičke osobe neće koristiti nego Općina
Podcrkavlje, a na temelju toga i izvršenih usluga komunalno poduzeće će izdati račun Općini i
tim sredstvima će se pokriti plaće djelatnicima komunalnog poduzeća i ostalo što je potrebno.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dilj gora d.o.o.
Podcrkavlje na cjenik usluga. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA
usvojen Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje na cjenik usluga,
a Odluka o davanju suglasnosti Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje na cjenik usluga u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 07/18), Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na 13. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti Dilj gora d.o.o za komunalne djelatnosti
na cjenik usluga
Članak 1.
Ovom se odlukom daje suglasnost komunalnom poduzeću Dilj gora d.o.o Podcrkavlje u vlasništvu Općine Podcrkavlje na cjenik o utvrđenoj
visini cijena komunalnih usluga koje će obavljati komunalno poduzeće.
Naknade iz stavka 1. ovoga članka dužni su plaćati svi korisnici usluga a sredstva koja ostvare prihod su komunalnog poduzeća Dilj gora
d.o.o.o Podcrkavlje.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je cjenik o utvrđenim visinama cijena usluga.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i web stranici Općine Podcrkavlje.

Predsjednik OV: - otvara 5. točku dnevnog reda.
Ad.5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Podcrkavlje za projekt „Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u Općini
Podcrkavlje”
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
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Zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne i govori da je ponovno otvorena mjera 7.4 na
koju je Općina na Natječaju prošle godine kandidirala društveni dom koji nažalost nije
prošao, a ove godine Općina ima dva objekta, a to su društveni dom i dječji vrtić. Obzirom da
Općina može biti nositelj samo jednog projekta na Natječaju, a postoji mogućnost da se još
netko unutar Općine kandidira, u dogovoru s konzultantima Općina je odlučila da društveni
dom kandidira preko DVD-a Podcrkavlje obzirom će to biti i vatrogasni dom, a u ovom
Natječaju je i predviđena jedna financijska omotnica isključivo za vatrogasne domove te bi
zbog toga trebalo donijeti Odluku da se to povjerava DVD-u kako bi se mogao taj projekt
kandidirati. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području općine Podcrkavlje za projekt „Izgradnja društvenog i vatrogasnog
doma u Općini Podcrkavlje”. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA
usvojen Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine
Podcrkavlje za projekt „Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u Općini Podcrkavlje”, a
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Podcrkavlje za projekt
„Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u Općini Podcrkavlje” u cijelosti glasi:
Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. i 123/17), članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 07/18), a u svezi članka 30. stavak 5. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 48/18.) Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na 13. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Podcrkavlje za projekt "Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma
u općini Podcrkavlje"
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Podcrkavlje ( DVD Podcrkavlje ), Trg 108. brigade ZNG 11, 35201
Podcrkavlje, za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Podcrkavlje unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u projekt "Izgradnja društvenog i
vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje".
Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu podmjere 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba
tipa Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 3.
Ova suglasnost daje se na temelju „Opisa projekta“ koji je prilog ove Odluke te čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Izgradnja i opremanje
društvenog doma u naselju Podcrkavlje unutar mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., KLASA: 361-01/16-01/4, URBROJ: 2178/13-01-17-75 od 16. ožujka 2017. godine,
objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ br. 06/17.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
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Predsjednik OV: - otvara 6. točku dnevnog reda.
Ad.6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Podcrkavlje za projekt „Izgradnja prizemne zgrade dječjeg vrtića u Općini
Podcrkavlje”
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - govori da kao i za prethodnu točku vijeće treba donijeti Odluku koja
se odnosi na to da načelnik može kandidirati projekt „dječji vrtić“ na mjeru 74. Pita ima li tko
kakvih pitanja ili nejasnoća.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Općine Podcrkavlje za projekt „Izgradnja prizemne zgrade dječjeg vrtića
u Općini Podcrkavlje”. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA
usvojen Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Podcrkavlje za projekt „Izgradnja prizemne zgrade dječjeg vrtića u Općini Podcrkavlje”, a
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Podcrkavlje za
projekt „Izgradnja prizemne zgrade dječjeg vrtića u Općini Podcrkavlje” u cijelosti glasi:
Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. i 123/17), članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 07/18), a u svezi članka 30. stavak 5. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 48/18.) Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na 13. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Podcrkavlje za projekt "Izgradnja prizemne zgrade dječjeg vrtića u
općini Podcrkavlje"
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Podcrkavlje za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Podcrkavlje
unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.-2020. u projekt "Izgradnja prizemne zgrade dječjeg vrtića u općini Podcrkavlje".
Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu podmjere 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba
tipa Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 3.
Ova suglasnost daje se na temelju „Opisa projekta“ koji je prilog ove Odluke te čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
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Predsjednik OV: - otvara 7. točku dnevnog reda.
Ad.7. Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja na građ.čestici k.č. br. 232/3 k.o.
Podcrkavlje u korist Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - govori da vezano za ovu Odluku za društveni - vatrogasni dom,
građevinska dozvola je glasila na Općinu Podcrkavlje, a da bi se DVD mogao kandidirati na
Natječaj Općina mora prenijeti na DVD samu građevinsku dozvolu da bi DVD imao pravo
građenja na toj čestici obzirom je navedena čestica u vlasništvu Općine. Govori da bi se
ovom Odlukom dala dozvola načelniku da sklopi Ugovor s DVD-om o pravu građenja i to ide
uz svu ostalu dokumentaciju na Natječaj. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Mario Lovrić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Mario Lovrić: - govori da kada je NK Zdenac kupio zemljište za igralište u Brodskim
Zdencima nije se moglo uknjižiti pa se ta zemlja morala prepisati na Općinu Podcrkavlje jer
su im u gruntovnici objasnili da bi im se odbila uknjižba čestice jer se oni po Zakonu ne mogu
upisati kao vlasnici.
Zamjenik načelnika: - obrazlaže da se ovime ne stječe pravo vlasništva nego će biti samo
zabilježba prava građenja koja će biti na 11 godina jer prema uvjetima Natječaja pravo
građenja mora biti na više od 10 godina te će se kod javnog bilježnika sklopiti Ugovor između
Općine Podcrkavlje i DVD-a gdje će se DVD-u bez naknade dati pravo da se uknjiže uz
zabilježbu na 11 godina. Objašnjava da će se u tih 11 godina vidjeti hoće li proći projekt i
hoće li se to napraviti, a u svakom trenutku se njima može osporiti pravo građenja i napraviti
brisovnica, a time bi se ponovno sve vratilo na Općinu Podcrkavlje, no ako projekt prođe na
Natječaju, DVD mora minimalno 11 godina biti vlasnik i nositelj jer cijeli projekt ide na njih,
ali čestica ostaje na Općini uz zabilježbu kao teretovnica što znači da Općina s tom česticom
ne može više raspolagati, a DVD na čestici ima samo pravo građenja.
Načelnik: - nadovezuje se na izlaganje zamjenika načelnika i govori da ovisno o tome što će
konzultant napisati - uvjete radi bodovanja, ali DVD je po završetku natječaja dužan
minimalno 5 godina se držati pravilnika po kojem će se kandidirati.
Zamjenik načelnika: - govori da se nakon 11 godina to može drugačije regulirati, a i DVD
sve može prenijeti u vlasništvo Općine.
Privremena pročelnica: - nadovezuje se na izlaganje zamjenika načelnika i govori da je
Općina vlasnik, ali nakon 11 godina DVD se može samo izbrisati s čestice, odnosno s lista B.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja na
građ.čestici k.č. br. 232/3 k.o. Podcrkavlje u korist Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen
Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja na građ.čestici k.č. br. 232/3 k.o. Podcrkavlje u
korist Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podcrkavlje, a Odluka o prijenosu prava građenja na
građ.čestici k.č. br. 232/3 k.o. Podcrkavlje u korist Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Podcrkavlje u cijelosti glasi:
Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. i 123/17), članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 07/18), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na 13. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2018. godine, donijelo
je
ODLUKU
o prijenosu prava građenja na građevnoj čestici k.č.br. 232/3 k.o. Podcrkavlje u korist Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Podcrkavlje
Članak 1.
Općina Podcrkavlje prenosi svoje pravo:
građenja građevine javne i društvene namjene – društveni dom Podcrkavlje, 3. skupine,
građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – prometne površine i parkirališta, 3.
skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 232/3, upisanoj u z.k.ul. 414 k.o. Podcrkavlje, u korist Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podcrkavlje (DVD
Podcrkavlje), Trg 108. brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje, OIB: 48867200660.
Članak 2.
Međusobna prava i obveze između Općine Podcrkavlje i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podcrkavlje u svezi prijenosa prava građenja
građevina iz članka 1. ove Odluke urediti će se posebnim ugovorom.
Članak 3.
Načelnik Općine Podcrkavlje ovlašćuje se za poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu ove Odluke i zaključenje ugovora iz članka 2.
ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Ad.8. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Mario Lovrić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Mario Lovrić: - daje prijedlog, obzirom se bliži kirvaj u Brodskim Zdencima, da javni radovi
ili komunalno poduzeće dođe i pokosi javnu površinu u selu.
Načelnik: - odgovara da već postoji zabilježba i javni radovi se mogu očekivati u ponedjeljak
ili utorak.
Mario Lovrić: - pita javlja li se tko povodom odašiljača, jer je HEP izmjestio mrežu i
priključio struju na dom.
Zamjenik načelnika: - govori da HT još nije izgradio potrebito, ali je prošla dokumentacija
koju im je Općina bila dužna dostaviti pa im sada projekt ponovno ide na reviziju, a kad to
prođe onda kreće realizacija koju se očekuje u roku 2-3 mjeseca, ali kao što su svi svjesni da
to nije tako, kontaktirati će ih se da se vidi u kojoj su fazi.
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Tomislav Delač: - pita u kojoj je fazi asfaltiranje odvojka sv. Ane u Brodskim Zdencima.
Zamjenik načelnika: - govori da je drugog završena javna nabava, 15. dana je prošlo, 17.-og
je poslan Ugovor u Zagreb na potpisivanje, ali Općina je već kontaktirala izvođača radova
tako da bi idući tjedan oni izašli na teren da se usuglase s nadzorom i Općinom i da krenu s
radovima.
Mario Lovrić : - pita što je s mostom.
Zamjenik načelnika: - govori da će most ostati za sada takav kakav je, radovi će se izvoditi
do mosta i od mosta iako Općina planira staviti branike i ogradu da se vidi da je tamo most.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu te 13. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 20:31 sati.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

